
ลาํ วงเงินงบ เหตุผลที�

ดับ งานจัดซื�อจัดจ้าง ประมาณ วธิีซื�อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที�เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลอืก ราคา คัดเลอืก

ที� (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสังเขป

1 จา้งพิมพร์ายงานประจาํปี 2552 ของ 300,000.00     พิเศษ 1. หา้งหุน้ส่วนจาํกดั บางกอกบลอ๊ก 106,890.00     หา้งหุน้ส่วนจาํกดั บางกอกบล๊อก 106,890.00     เสนอรายละเอียด

คณะกรรมการพิทกัษร์ะบบคุณธรรม 2. โรงพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์- งานจา้งฯ ถูกตอ้ง

    มหาวทิยาลยั 170,000.00     ครบถว้น ตรงตาม

3. บริษทั ไทภูมิ พบัลิชชิ;ง จาํกดั 157,290.00     ที;สาํนกังาน ก.พ.

4. บริษทั เลคแอนดฟ์าวดเ์ท่น กาํหนด

    พริ>นติ>ง จาํกดั 119,305.00     และเสนอ

5. บริษทั สหมิตรพริ>นติ>งแอนด-์ ราคาตํ;าสุด

    พบัลิสชิ;ง จาํกดั 123,050.00     
6. บริษทั ศรีเมืองการพิมพ ์จาํกดั 133,800.00     
7. บริษทั พีเพิล มีเดีย จาํกดั -
8. บริษทั สไตล ์ครีเอทีฟ เฮา้ส์ จาํกดั 128,400.00     
9. บริษทั ทูเฟลโลส์ เน็ตเวริ์ค 
    แอนด ์ดีไซน์ จาํกดั 246,100.00     
10. บริษทั ไดเร็คชั;น แพลน จาํกดั 236,470.00     
11. บริษทั เครซิบิลิตี>  จาํกดั 212,930.00     
12. หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ไอเดีย สแควร์ 132,573.00     
13. บริษทั มติชน จาํกดั (มหาชน) 146,590.00     
14. บริษทั ซินต ์อาร์ต จาํกดั 170,130.00     

สรุปผลการพจิารณาการจัดซื�อจัดจ้างของสํานักงาน ก.พ. 

ประจําเดือนกรกฎาคม  2553
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ดับ งานจัดซื�อจัดจ้าง ประมาณ วธิีซื�อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที�เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลอืก ราคา คัดเลอืก

ที� (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสังเขป

15. บริษทั รุ่งศิลป์การพิมพ ์
      (1977) จาํกดั 135,890.00     
16. บริษทั คลัเลอร์บอ๊กซ์ จาํกดั 170,000.00     

2 ซื>อหน่วยความจาํหลกั (RAM ) พร้อมติดตั>ง 187,500.00 พิเศษ 1. หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอดีไอ หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอดีไอ เสนอรายละเอียด

    คอมพิวเตอร์ 115,988.00 คอมพิวเตอร์ 115,988.00 คุณลกัษณะเฉพาะ

2. บริษทั ซี.เอส็.เอส็.เอน็จิเนียริ;ง ถูกตอ้ง ครบถว้น

    (2009) จาํกดั 159,644.00 ตรงตามที;

3. บริษทั อาร์ ที เอส (2003) จาํกดั 173,939.20 สาํนกังาน ก.พ.

4. บริษทั กาญจนกิตติJ  มาร์เก็ตติ>ง จาํกดั 118,984.00 กาํหนด และเสนอ

5. บริษทั ดาตา้กริด จาํกดั 205,440.00 ราคาตํ;าสุด

6. บริษทั เมโทรโปรเฟสชั;นแนล-
    โปรดกัส์ จาํกดั 122,836.00 
7. หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ไอเน็กซ์ 
    โกบอล ซีสเทม็ส์ 152,368.00 

3 จา้งพิมพแ์ละตรวจกระดาษคาํตอบ 4,200,000.00 พิเศษ บริษทั จนัวาณิชย ์ซีเคียวริตี> 3,470,000.00 บริษทั จนัวาณิชย ์ซีเคียวริตี> 3,470,000.00 เสนอรายละเอียด

พริ>นติ>ง จาํกดั พริ>นติ>ง จาํกดั ถูกตอ้งครบถว้น

ตรงตามที;

สาํนกังาน ก.พ.

กาํหนด และเสนอ

ราคาตํ;าสุด
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ดับ งานจัดซื�อจัดจ้าง ประมาณ วธิีซื�อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที�เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลอืก ราคา คัดเลอืก

ที� (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสังเขป

4 จา้งพิมพแ์ละเตรียมแบบทดสอบ 17,375,000.00 พิเศษ บริษทั จนัวาณิชย ์ซีเคียวริตี> 16,750,287.00 บริษทั จนัวาณิชย ์ซีเคียวริตี> 16,750,287.00 เสนอรายละเอียด

พริ>นติ>ง จาํกดั พริ>นติ>ง จาํกดั ถูกตอ้งครบถว้น

ตรงตามที;

สาํนกังาน ก.พ.

กาํหนด และเสนอ

ราคาเหมาะสม
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1 จา้งเหมาจดัทาํ CD - Rom 48,150.00 ตกลงราคา 1. หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ด๊อกเตอร์ไอที 48,150.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ด๊อกเตอร์ไอที 48,150.00 ราคาตํ;าสุด
ขอ้มูลประวตัินกับริหารระดบัสูง     แอนด ์คอนสตรักชั;น แอนด ์คอนสตรักชั;น

2. บริษทั ยนูิไฟด ์คอมมูนิเคชั;น จาํกดั 58,850.00 
2 จา้งทาํตรายาง 1,110.00 ตกลงราคา ร้านพรหมภสัสร 1,110.00 ร้านพรหมภสัสร 1,110.00 ราคาเหมาะสม

3 จา้งถ่ายเอกสาร 1,895.20 ตกลงราคา ร้านไฮ สปีด ก๊อปปี>  ปริ>น 1,895.20 ร้านไฮ สปีด ก๊อปปี>  ปริ>น 1,895.20 ราคาเหมาะสม

4 จา้งถ่ายเอกสาร 1,750.00 ตกลงราคา ร้านไฮ สปีด ก๊อปปี>  ปริ>น 1,750.00 ร้านไฮ สปีด ก๊อปปี>  ปริ>น 1,750.00 ราคาเหมาะสม

5 จา้งถ่ายเอกสาร 11,360.00 ตกลงราคา ร้านไฮ สปีด ก๊อปปี>  ปริ>น 11,360.00 ร้านไฮ สปีด ก๊อปปี>  ปริ>น 11,360.00 ราคาเหมาะสม

6 จา้งถ่ายเอกสาร 9,784.00 ตกลงราคา ร้านไฮ สปีด ก๊อปปี>  ปริ>น 9,784.00 ร้านไฮ สปีด ก๊อปปี>  ปริ>น 9,784.00 ราคาเหมาะสม

7 จา้งถ่ายเอกสาร พร้อมเขา้เล่มไสกาว 7,035.30 ตกลงราคา ร้านไฮ สปีด ก๊อปปี>  ปริ>น 7,035.30 ร้านไฮ สปีด ก๊อปปี>  ปริ>น 7,035.30 ราคาเหมาะสม

8 จา้งพิมพห์นงัสือมิติใหม่ในการ 85,000.00 ตกลงราคา 1. บริษทั พี.เอ.ลีฟวิ;ง จาํกดั 85,000.00 บริษทั พี.เอ.ลีฟวิ;ง จาํกดั 85,000.00 ราคาตํ;าสุด
กาํหนดค่าตอบแทนภาครัฐ : เงินเพิ;ม 2. หา้งหุน้ส่วนจาํกดัภาพพิมพ์ 95,500.00 
ตามทอ้งที; 3. หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเมด็ทรายพริ>นติ>ง 98,500.00 

9 จา้งถ่ายเอกสาร 1,161.60 ตกลงราคา ร้านไฮ สปีด ก๊อปปี>  ปริ>น 1,161.60         ร้านไฮ สปีด ก๊อปปี>  ปริ>น 1,161.60 ราคาเหมาะสม

10 จา้งถ่ายเอกสาร 10,360.80 ตกลงราคา ร้านไฮ สปีด ก๊อปปี>  ปริ>น 10,360.00       ร้านไฮ สปีด ก๊อปปี>  ปริ>น 10,360.00 ราคาเหมาะสม
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ดับ งานจัดซื�อจัดจ้าง ประมาณ วธิีซื�อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที�เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลอืก ราคา คัดเลอืก

ที� (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสังเขป

11 จา้งทาํตรายาง 1,210.00 ตกลงราคา ร้านเทพกญัญา 1,210.00 ร้านเทพกญัญา 1,210.00 ราคาเหมาะสม

12 จา้งเหมาบริการจดัทาํลิงคต์ามหวัขอ้ 98,857.30 ตกลงราคา 1. บริษทั โรเตอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 98,857.30 บริษทั โรเตอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 98,857.30 ราคาตํ;าสุด
เรื;องในหนา้สารบญัวารสารขา้ราชการ 2. บริษทั มิราเคล ซิสเตม็ส์ จาํกดั 99,845.87 
ตั>งแต่ปี 2500 - 2540

13 จา้งแยกสีปกและเนื>อในหนงัสือ 4,954.10 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั 3 พี โพรเซส 4,954.10 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั 3 พี โพรเซส 4,954.10 ราคาเหมาะสม

14 จา้งเคลือบปกหนงัสือ 963.00 ตกลงราคา บริษทั บูรพา ย.ูว.ีเทรด จาํกดั 963.00 บริษทั บูรพา ย.ูว.ีเทรด จาํกดั 963.00 ราคาเหมาะสม

15 จา้งเหมาผลิตสื;ออิเล็คทรอนิกส์ 99,600.00 ตกลงราคา 1. บริษทั สหมิตรพริ>นติ>งแอนดพ์บัลิสชิ;ง จาํกดั 99,600.00 บริษทั สหมิตรพริ>นติ>ง แอนดพ์บัลิสซิ;ง จาํกดั 99,600.00 ราคาตํ;าสุด
2. หา้งหุน้ส่วนจาํกดั 9119 เทคนิค พริ>นติ>ง 110,900.00 
3. หา้งหุน้ส่วนจาํกดั บา้นสวนการพิมพ ์ 114,000.00 

16 จา้งพมิพห์นงัสือหลกัสูตรการฝึกอบรม 95,979.00 ตกลงราคา บริษทั ไทยเอฟเฟคทส์ตูดิโอ จาํกดั 95,979.00 บริษทั ไทยเอฟเฟคทส์ตูดิโอ จาํกดั 95,979.00 ราคาเหมาะสม

ขา้ราชการ (พ.ศ.2553 - 2554 ) เพิ;มเติม

17 จา้งแยกสีปกคู่มือ 513.60 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั 3 พี โพรเซส 513.60 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั 3 พี โพรเซส 513.60 ราคาเหมาะสม

18 จา้งเคลือบพีวซีีดา้นปกคู่มือ 3,916.20 ตกลงราคา บริษทั บูรพา ย.ูว.ีเทรด จาํกดั 3,916.20 บริษทั บูรพา ย.ูว.ีเทรด จาํกดั 3,916.20 ราคาเหมาะสม

19 ซื>อนํ>าดื;ม 14,453.56 ตกลงราคา บริษทั บริสุทธิJ หยดทิพย ์ จาํกดั 14,453.56 บริษทั บริสุทธิJ หยดทิพย ์ จาํกดั 14,453.56 ราคาเหมาะสม

20 ซื>อวสัดุงานบา้นงานครัว 33,507.05 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดัวริิยะ 1995 33,507.05 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัวริิยะ 1995 33,507.05 ราคาเหมาะสม
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21 จา้งพิมพห์นงัสือระบบตาํแหน่ง 99,510.00 ตกลงราคา 1. ธีรานุสรณ์การพิมพ์ 99,510.00 ธีรานุสรณ์การพิมพ์ 99,510.00 ราคาตํ;าสุด
ลูกจา้งประจาํของส่วนราชการ 2. โรงพิมพเ์ทียมฝ่าการพิมพ์ 116,630.00 

3. อมรการพิมพ์ 133,750.00 
22 ซื>อยาเวชภณัฑ์ 4,291.68 ตกลงราคา องคก์ารเภสัชกรรม 4,291.68 องคก์ารเภสัชกรรม 4,291.68 ราคาเหมาะสม

23 จา้งถ่ายเอกสาร พร้อมเขา้เล่มไสกาว 19,680.00 ตกลงราคา ร้านไฮ สปีด ก๊อปปี>  ปริ>น 19,680.00 ร้านไฮ สปีด ก๊อปปี>  ปริ>น 19,680.00 ราคาเหมาะสม

24 จา้งถ่ายเอกสาร 10,566.00 ตกลงราคา ร้านไฮ สปีด ก๊อปปี>  ปริ>น 10,566.00 ร้านไฮ สปีด ก๊อปปี>  ปริ>น 10,566.00 ราคาเหมาะสม

25 จา้งถ่ายเอกสาร 3,000.00 ตกลงราคา ร้านพิริยะการพิมพ์ 3,000.00 ร้านพิริยะการพิมพ์ 3,000.00 ราคาเหมาะสม

26 เช่าอุปกรณ์เครื;องเสียง 21,935.00 ตกลงราคา 1. บริษทั บี ไอ ซี เอส 2000 จาํกดั 21,935.00 บริษทั บี ไอ ซี เอส 2000 จาํกดั 21,935.00 ราคาตํ;าสุด
2.บริษทั ที ไมค ์เซอร์วสิ 31,297.50 
3.บริษทั ดิจิตอล ซิสเทม็ส์ จาํกดั 35,738.00 

27 จา้งตกแต่งสถานที; 70,000.00 ตกลงราคา บริษทั เธอร์รีน อินเตอร์เทรด จาํกดั 70,000.00 บริษทั เธอร์รีน อินเตอร์เทรด จาํกดั 70,000.00 ราคาเหมาะสม

28 จา้งจดัทาํวดีิทศัน์และนิทรรศการ 75,000.00 ตกลงราคา 1.บริษทั อาร์.พี.มีเดีย กรุ๊ป จาํกดั 75,000.00 บริษทั อาร์.พี.มีเดีย กรุ๊ป จาํกดั 75,000.00 ราคาตํ;าสุด
2. บริษทั ไธร์วงิ เอก็ซิบิชชั;น จาํกดั 117,137.00

29 ซื>อวสัดุสาํนกังาน 19,800.00 ตกลงราคา ร้าน อ.เฉลิมศรี 19,800.00 ร้าน อ.เฉลิมศรี 19,800.00 ราคาเหมาะสม

30 ซื>อวสัดุสาํนกังาน 12,060.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนอุดมสาส์น 12,060.00 หา้งหุน้ส่วนอุดมสาส์น 12,060.00 ราคาเหมาะสม
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31 ซื>อหนงัสือกฎหมาย 250.00 ตกลงราคา เงินสด 250.00 เงินสด 250.00 ราคาเหมาะสม

32 ซื>อวสัดุสาํนกังาน 14,445.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 14,445.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 14,445.00 ราคาเหมาะสม

33 ซื>อวสัดุสาํนกังาน 2,306.60 ตกลงราคา บริษทั ออฟฟิศเมท จาํกดั (มหาชน) 2,306.60 บริษทั ออฟฟิศเมท จาํกดั (มหาชน) 2,306.60 ราคาเหมาะสม

34 ซื>อวสัดุสาํนกังาน 14,905.10 ตกลงราคา บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 14,905.10 บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 14,905.10 ราคาเหมาะสม

35 ซื>อวสัดุสาํนกังาน 1,343.98 ตกลงราคา บริษทั ออฟฟิศเมท จาํกดั (มหาชน) 1,343.98 บริษทั ออฟฟิศเมท จาํกดั (มหาชน) 1,343.98 ราคาเหมาะสม

36 ซื>อวสัดุสาํนกังาน 8,560.00 ตกลงราคา บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 8,560.00 บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 8,560.00 ราคาเหมาะสม

37 ซื>อวสัดุสาํนกังาน 21,935.00 ตกลงราคา บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 21,935.00 บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 21,935.00 ราคาเหมาะสม

38 ซื>อวสัดุสาํนกังาน 8,560.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนอุดมสาส์น 8,560.00 หา้งหุน้ส่วนอุดมสาส์น 8,560.00 ราคาเหมาะสม

39 ซื>อวสัดุสาํนกังาน 9,416.00 ตกลงราคา บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 9,416.00 บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 9,416.00 ราคาเหมาะสม

40 ซื>อวสัดุสาํนกังาน 20,929.20 ตกลงราคา 1. บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 20,929.20 บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 20,929.20 ราคาตํ;าสุด
2. ร้านเทพกญัญา 22,000.00

41 ซื>อวสัดุสาํนกังาน 4,475.81 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 4,475.81 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 4,475.81 ราคาเหมาะสม
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42 ซื>อวสัดุสาํนกังาน 1,926.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 1,926.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 1,926.00 ราคาเหมาะสม

43 ซื>อวสัดุสาํนกังาน 14,699.66 ตกลงราคา 1. หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 14,699.66 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 14,699.66 ราคาตํ;าสุด
2. ร้านเทพกญัญา

44 ซื>อวสัดุสาํนกังาน 23,540.00 ตกลงราคา บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 23,540.00 บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 23,540.00 ราคาเหมาะสม

45 ซื>อวสัดุสาํนกังาน 3,600.00 ตกลงราคา มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย 3,600.00 มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย 3,600.00 ราคาเหมาะสม
ในพระบรมราชินูปถมัภ์ ในพระบรมราชินูปถมัภ์

46 ซื>อวสัดุสาํนกังาน 18,607.30 ตกลงราคา บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 18,607.30 บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 18,607.30 ราคาเหมาะสม

47 ซื>อวสัดุสาํนกังาน 49,874.84 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 49,874.84 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 49,874.84 ราคาเหมาะสม

48 ซื>อวสัดุสาํนกังาน 79,629.40 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 79,629.40 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 79,629.40 ราคาเหมาะสม

49 ซื>อวสัดุสาํนกังาน 2,720.00 ตกลงราคา ร้านเทพกญัญา 2,720.00 ร้านเทพกญัญา 2,720.00 ราคาเหมาะสม

50 ซื>อหนงัสือ 400.00 ตกลงราคา กองทุนสวสัดิการ กรมบญัชีกลาง 400.00 กองทุนสวสัดิการ กรมบญัชีกลาง 400.00 ราคาเหมาะสม

51 ซื>อวสัดุสาํนกังาน 12,149.00 ตกลงราคา ร้านพรหมภสัสร 12,149.00 ร้านพรหมภสัสร 12,149.00 ราคาเหมาะสม

52 ซื>อวสัดุสาํนกังาน 6,206.00 ตกลงราคา บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) จาํกดั 6,206.00 บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) จาํกดั 6,206.00 ราคาเหมาะสม
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53 ซื>อวสัดุสาํนกังาน 7,543.50 ตกลงราคา บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 7,543.50 บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 7,543.50 ราคาเหมาะสม

54 ซื>อวสัดุสาํนกังาน 806.00 ตกลงราคา ร้านพรหมภสัสร 806.00 ร้านพรหมภสัสร 806.00 ราคาเหมาะสม

55 ซื>อวสัดุสาํนกังาน 48,117.90 ตกลงราคา บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 48,117.90 บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 48,117.90 ราคาเหมาะสม

56 ซื>อวสัดุสาํนกังาน 48,899.00 ตกลงราคา บริษทั ทริปเปิล เอส ซิสเตม็ จาํกดั 48,899.00 บริษทั ทริปเปิล เอส ซิสเตม็ จาํกดั 48,899.00 ราคาเหมาะสม

57 ซื>อวสัดุสาํนกังาน 11,869.00 ตกลงราคา เงินสด 11,869.00 เงินสด 11,869.00 ราคาเหมาะสม

58 ซื>อวสัดุสาํนกังาน 37,450.00 ตกลงราคา บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) จาํกดั 37,450.00 บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) จาํกดั 37,450.00 ราคาเหมาะสม

59 ซื>อวสัดุสาํนกังาน 15,536.40 ตกลงราคา บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 15,536.40 บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 15,536.40 ราคาเหมาะสม

60 ซื>อวสัดุสาํนกังาน 6,263.78 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 6,263.78 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 6,263.78 ราคาเหมาะสม

61 ซื>อหนงัสือ 1,288.28 ตกลงราคา บริษทั สหภณัฑก์ระดาษ จาํกดั 1,288.28 บริษทั สหภณัฑก์ระดาษ จาํกดั 1,288.28 ราคาเหมาะสม

62 ซื>อหนงัสือพิมพแ์ละวารสารวชิาการ 7,410.00 ตกลงราคา ร้านอรุณ วงษศ์ิลป์ 7,410.00 ร้านอรุณ วงษศ์ิลป์ 7,410.00 ราคาเหมาะสม

63 ซื>อหนงัสือวชิาการต่างประเทศ 49,348.80 ตกลงราคา บริษทั คิโนะคูนิยะ บูค๊สโตร์ 49,348.80 บริษทั คิโนะคูนิยะ บูค๊สโตร์ 49,348.80 ราคาเหมาะสม
(ประเทศไทย) จาํกดั (ประเทศไทย) จาํกดั
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64 ซื>อวสัดุสาํนกังาน 11,125.86 ตกลงราคา บริษทั เมโทรซิสเตม็ส์คอร์ปอเรชั;น 11,125.86 บริษทั เมโทรซิสเตม็ส์คอร์ปอเรชั;น 11,125.86 ราคาเหมาะสม
จาํกดั (มหาชน) จาํกดั (มหาชน)

65 ซื>อวสัดุสาํนกังาน 11,235.00 ตกลงราคา บริษทั อิมเพรสแมชชีนเนอรี;  จาํกดั 11,235.00 บริษทั อิมเพรสแมชชีนเนอรี;  จาํกดั 11,235.00 ราคาเหมาะสม

66 ซื>อวสัดุสาํนกังาน 3,581.29 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 3,581.29 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ 1995 3,581.29 ราคาเหมาะสม

67 ซื>อวสัดุสาํนกังาน 16,234.04 ตกลงราคา บริษทั สหภณัฑก์ระดาษ จาํกดั 16,234.04 บริษทั สหภณัฑก์ระดาษ จาํกดั 16,234.04 ราคาเหมาะสม

68 ซื>อวสัดุสาํนกังาน 10,353.81 ตกลงราคา บริษทั ออฟฟิศเมท จาํกดั (มหาชน) 10,353.81 บริษทั ออฟฟิศเมท จาํกดั (มหาชน) 10,353.81 ราคาเหมาะสม

69 ซื>อวสัดุสาํนกังาน 24,995.20 ตกลงราคา บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 24,995.20 บริษทั สหธุรกิจ จาํกดั 24,995.20 ราคาเหมาะสม

70 ซื>อวสัดุสาํนกังาน 32,672.00 ตกลงราคา ร้าน อ. เฉลิมศรี 32,672.00 ร้าน อ. เฉลิมศรี 32,672.00 ราคาเหมาะสม

71 ซื>อวสัดุสาํนกังาน 46,736.74 ตกลงราคา บริษทั สหภณัฑก์ระดาษ จาํกดั 46,736.74 บริษทั สหภณัฑก์ระดาษ จาํกดั 46,736.74 ราคาเหมาะสม

72 ซื>อวสัดุสาํนกังาน 13,668.18 ตกลงราคา ร้านทรัพยม์งคลสิริ 13,668.18 ร้านทรัพยม์งคลสิริ 13,668.18 ราคาเหมาะสม

73 ซื>อวสัดุสาํนกังาน 22,022.74 ตกลงราคา ร้านทรัพยม์งคลสิริ 22,022.74 ร้านทรัพยม์งคลสิริ 22,022.74 ราคาเหมาะสม

74 ซื>อวสัดุสาํนกังาน 2,996.00 ตกลงราคา ร้านทรัพยม์งคลสิริ 2,996.00 ร้านทรัพยม์งคลสิริ 2,996.00 ราคาเหมาะสม
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75 ซื>อวสัดุสาํนกังาน 17,427.00 ตกลงราคา ร้านเลิศทวกีิจ 17,427.00 ร้านเลิศทวกีิจ 17,427.00 ราคาเหมาะสม

76 ซื>อของที;ระลึก 1,810.00 ตกลงราคา เงินสด 1,810.00 เงินสด 1,810.00 ราคาเหมาะสม

77 ซื>อวสัดุสาํนกังาน 5,495.93 ตกลงราคา บริษทั ออฟฟิศเมท จาํกดั (มหาชน) 5,495.93 บริษทั ออฟฟิศเมท จาํกดั (มหาชน) 5,495.93 ราคาเหมาะสม

78 ซื>อวสัดุสาํนกังาน 43,281.50 ตกลงราคา ร้านทรัพยม์งคลสิริ 43,281.50 ร้านทรัพยม์งคลสิริ 43,281.50 ราคาเหมาะสม

79 ซื>อของที;ระลึก 290.00 ตกลงราคา เงินสด 290.00 เงินสด 290.00 ราคาเหมาะสม

80 ซื>อวสัดุสาํนกังาน 9,631.04 ตกลงราคา บริษทั ออฟฟิศเมท จาํกดั (มหาชน) 9,631.04 บริษทั ออฟฟิศเมท จาํกดั (มหาชน) 9,631.04 ราคาเหมาะสม

81 ซื>อวสัดุสาํนกังาน 47,080.00 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เรียมแกว้ 47,080.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เรียมแกว้ 47,080.00 ราคาเหมาะสม

82 ซื>อวสัดุสาํนกังาน 10,576.95 ตกลงราคา บริษทั ธรรมวรัญจน์ จาํกดั 10,576.95 บริษทั ธรรมวรัญจน์ จาํกดั 10,576.95 ราคาเหมาะสม

83 ซื>อวสัดุสาํนกังาน 6,170.69 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ1995 6,170.69 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริิยะ1995 6,170.69 ราคาเหมาะสม

84 ซื�อวสัดุอุปกรณ์ 89,773.00 ตกลงราคา ร้านทิวาริม 89,773.00 ร้านทิวาริม 89,773.00 ราคาเหมาะสม

85 ซื�อวสัดุไฟฟ้า 2,140.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจาํกดั จกัรพรรดิ. ฮาร์ดแวร์ 2,140.00 ห้างหุ้นส่วนจาํกดั จกัรพรรดิ. ฮาร์ดแวร์ 2,140.00 ราคาเหมาะสม
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86 ซื�อตน้ไม้ 1,580.00 ตกลงราคา ร้านสวนเจริญ 1,580.00 ร้านสวนเจริญ 1,580.00 ราคาเหมาะสม

87 ซื�อวสัดุงานบา้นงานครัว 545.00 ตกลงราคา เงินสด 545.00 เงินสด 545.00 ราคาเหมาะสม

88 จา้งลา้งทาํความสะอาดเครื4องปรับอากาศ 94,802.00 ตกลงราคา บริษทั  พรศิวะ  เอน็จิเนียริ4ง 94,802.00 บริษทั  พรศิวะ  เอน็จิเนียริ4ง 94,802.00 เนื;องจากผูร้ับจา้ง

แยกส่วน อาคาร 5, 7 & เซอร์วสิ จาํกดั & เซอร์วสิ จาํกดั มีความชาํนาญ

ฝีมือปราณีต 

ผลงานและคุณภาพดี

ตลอดจนราคาไม่สูงกวา่

ในทอ้งตลาด

89 จา้งซ่อมเครื4องปริ�นเตอร์ 4,650.00 ตกลงราคา ร้าน  ธนรัตน์  เซ็นเตอร์  เซอร์วสิ 4,650.00 ร้าน  ธนรัตน์  เซ็นเตอร์  เซอร์วสิ 4,650.00 "
และเครื4องสาํรองไฟฟ้า

90 จา้งซ่อมเครื4องโทรสาร 4,500.00 ตกลงราคา ร้าน  ธนรัตน์  เซ็นเตอร์  เซอร์วสิ 4,500.00 ร้าน  ธนรัตน์  เซ็นเตอร์  เซอร์วสิ 4,500.00 "

91 จา้งซ่อมเครื4องสาํรองไฟฟ้า 3,600.00 ตกลงราคา ร้าน  ธนรัตน์  เซ็นเตอร์  เซอร์วสิ 3,600.00 ร้าน  ธนรัตน์  เซ็นเตอร์  เซอร์วสิ 3,600.00 "

92 จา้งซ่อมเปลี4ยนหลอดไฟฟ้าหอ้งประชุม 16,360.00 ตกลงราคา นายแสวง  ไวยพทัธา 16,360.00 นายแสวง  ไวยพทัธา 16,360.00 "
สุขมุนยัประดิษฐ

93 จา้งลา้งทาํความสะอาดคอลยน์ํ�าเยน็ 99,189.00 ตกลงราคา บริษทั  พรศิวะ  เอน็จิเนียริ4ง 99,189.00 บริษทั  พรศิวะ  เอน็จิเนียริ4ง 99,189.00 "
 ณ ศูนยส์ัมมนา อาคาร 3 & เซอร์วสิ จาํกดั & เซอร์วสิ จาํกดั
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ลาํ วงเงินงบ เหตุผลที�

ดับ งานจัดซื�อจัดจ้าง ประมาณ วธิีซื�อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที�เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลอืก ราคา คัดเลอืก

ที� (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสังเขป

94 จา้งลา้งทาํความสะอาดเครื4องปรับอากาศ 92,341.00 ตกลงราคา บริษทั  พรศิวะ  เอน็จิเนียริ4ง 92,341.00 บริษทั  พรศิวะ  เอน็จิเนียริ4ง 92,341.00 เนื;องจากผูร้ับจา้ง

แยกส่วน อาคาร 1, 2, 6 & เซอร์วสิ จาํกดั & เซอร์วสิ จาํกดั มีความชาํนาญ

ฝีมือปราณีต 

ผลงานและคุณภาพดี

ตลอดจนราคาไม่สูงกวา่

ในทอ้งตลาด

95 จา้งซ่อมแซมเครื4องกระจายสญัญาณภาพ 3,584.50 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจาํกดั  เรียมแกว้ 3,584.50 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั  เรียมแกว้ 3,584.50 "
ยี4หอ้ EXITRON ของกลุ่มงาน-
เทคโนโลยกีารพฒันาขา้ราชการ

96 จา้งซ่อมท่อนํ�าเสีย ระบบหอ้งนํ�า 22,500.00 ตกลงราคา นายแสวง  ไวยพทัธา 22,500.00 นายแสวง  ไวยพทัธา 22,500.00 "
อาคารสโมสรชั�น 1,2

97 จา้งซ่อมปรับปรุงเครื4องปรับอากาศ 49,434.00 ตกลงราคา บริษทั  พรศิวะ  เอน็จิเนียริ4ง 49,434.00 บริษทั  พรศิวะ  เอน็จิเนียริ4ง 49,434.00 "
แยกส่วนของหน่วยงานต่างๆ ณ สกพ. & เซอร์วสิ จาํกดั & เซอร์วสิ จาํกดั
กรุงเทพฯ

98 จา้งซ่อมปัNมนํ�าเยน็ Pump Water Chiller 47,615.00 ตกลงราคา บริษทั  พรศิวะ  เอน็จิเนียริ4ง 47,615.00 บริษทั  พรศิวะ  เอน็จิเนียริ4ง 47,615.00 "
ชุดที4 2 & เซอร์วสิ จาํกดั & เซอร์วสิ จาํกดั

99 จา้งซ่อมระบบเปิด-ปิดผา้ม่านบนเวที 22,000.00 ตกลงราคา นายแสวง  ไวยพทัธา 22,000.00 นายแสวง  ไวยพทัธา 22,000.00 "
หอ้งประชุมสุขมุนยัประดิษฐ

100 จา้งซ่อมและติดตั�งลิ�นชกัรางเลื4อนวาง 3,103.00 ตกลงราคา ร้านทิวาริม 3,103.00 ร้านทิวาริม 3,103.00 "
Key Board
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ลาํ วงเงินงบ เหตุผลที�

ดับ งานจัดซื�อจัดจ้าง ประมาณ วธิีซื�อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที�เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลอืก ราคา คัดเลอืก

ที� (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสังเขป

101 จา้งเหมาซ่อมคู่สายโทรศพัทข์อง 16,500.00 ตกลงราคา นายไชยฤทธิ.  นิสภคัรกุล 16,500.00 นายไชยฤทธิ.  นิสภคัรกุล 16,500.00 เนื;องจากผูร้ับจา้ง

หน่วยงานต่าง ๆ มีความชาํนาญ

ฝีมือปราณีต 

ผลงานและคุณภาพดี

ตลอดจนราคาไม่สูงกวา่

ในทอ้งตลาด

102 จา้งซ่อมระบบเปิด-ปิดผา้ม่าน 22,500.00 ตกลงราคา นายแสวง  ไวยพทัธา 22,500.00 นายแสวง  ไวยพทัธา 22,500.00 "
บนเวทีหอ้ง อาคารสโมสร

103 จา้งติดตั�งไฟประดบัวนัเฉลิม ฯ 49,080.00 ตกลงราคา นายสุวฒัน์  เจริญทรัพย์ 49,080.00 นายสุวฒัน์  เจริญทรัพย์ 49,080.00 "
(12 สิงหาคม 2553)  สาํนกังาน ก.พ. 
กรุงเทพ ฯ

104 ซื�อวสัดุอุปกรณ์ 49,742.16 ตกลงราคา บริษทั  ธรรมวรัญจน์  จาํกดั 49,742.16 บริษทั  ธรรมวรัญจน์  จาํกดั 49,742.16 ราคาเหมาะสม

105 จา้งเบด็เตล็ด 530.00 ตกลงราคา เงินสด 530.00 เงินสด 530.00 ราคาเหมาะสม

106 เช่ารถตูป้รับอากาศ 10,200.00 ตกลงราคา 1. หา้งหุน้ส่วนสามญั ญาณิสา ทรานสปอร์ต 10,200.00 หา้งหุน้ส่วนสามญัญาณิสา ทรานสปอร์ต 10,200.00 ราคาตํ;าสุด
2. คณะบุคคล พ.ัพี.พลสั 10,800.00 
3. บริษทั สมเกียรติJการท่องเที;ยว จาํกดั 12,000.00 

107 เช่ารถตูป้รับอากาศ 10,800.00 ตกลงราคา 1. ร้านภทัร์ธีรารถเช่า 10,800.00 ร้านภทัร์ธีรารถเช่า 10,800.00 ราคาตํ;าสุด
2.ร้าน 999 รถาเช่า 11,400.00 
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ลาํ วงเงินงบ เหตุผลที�

ดับ งานจัดซื�อจัดจ้าง ประมาณ วธิีซื�อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที�เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลอืก ราคา คัดเลอืก

ที� (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสังเขป

108 เช่ารถตูป้รับอากาศ 5,400.00 ตกลงราคา 1. นางทศันีย ์ พรรณพานิช 5,400.00 นางทศันีย ์ พรรณพานิช 5,400.00 ราคาตํ;าสุด
2. นางฉว ีกาญา 6,000.00 
3. นางวาสนา  เสวาภพ 6,000.00 

109 เช่ารถบสัปรับอากาศและรถตูป้รับอากาศ 37,500.00 ตกลงราคา 1. หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเวคินทร์ แทรเวล 37,500.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเวคินทร์ แทรเวล 37,500.00 ราคาตํ;าสุด
2. หา้งหุน้ส่วนจาํกดัมายเวย ์ แทรเวล 45,000.00 
3. หา้งหุน้ส่วนจาํกดัไทยแสนบริการ 49,000.00 

110 เช่ารถบสัปรับอากาศ 13,000.00 ตกลงราคา 1. หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเวคินทร์ แทรเวล 13,000.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเวคินทร์  แทรเวล 13,000.00 ราคาตํ;าสุด
2. หา้งหุน้ส่วนจาํกดัมายเวย ์ แทรเวล 14,000.00 

111 เช่ารถบสัปรับอากาศ 19,000.00 ตกลงราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจาํกดัเวคินทร์  แทรเวล 19,000.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเวคินทร์  แทรเวล 19,000.00 ราคาตํ;าสุด
2. หา้งหุน้ส่วนจาํกดัมายเวย ์ แทรเวล 20,000.00 
3. หา้งหุน้ส่วนจาํกดัไทยแสนบริการ 21,000.00 

112 เช่ารถบสัปรับอากาศ 20,000.00 ตกลงราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจาํกดัเวคินทร์  แทรเวล 20,000.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเวคินทร์  แทรเวล 20,000.00 ราคาตํ;าสุด
2. หา้งหุน้ส่วนจาํกดัมายเวย ์ แทรเวล 21,000.00 
3. หา้งหุน้ส่วนจาํกดัไทยแสนบริการ 22,000.00 

113 เช่ารถตูป้รับอากาศ 3,638.00 ตกลงราคา 1. บริษทั ภทัรชยัเนตรวเิศษ จาํกดั 3,638.00 บริษทั ภทัรชยัเนตรวเิศษ จาํกดั 3,638.00 ราคาตํ;าสุด
2. นายสุวฒัน์ชยั  แสวงวาว 37,000.00 
3. นายธนภทัร  มูลวงษ์ 3,700.00 

114 เช่ารถบสัปรับอากาศ 6,000.00 ตกลงราคา 1. หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเวคินทร์ แทรเวล 6,000.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเวคินทร์ แทรเวล 6,000.00 ราคาตํ;าสุด
2. หา้งหุน้ส่วนจาํกดัธนชัวิชญ ์ แทรเวล 6,500.00 

115 เช่ารถบสัปรับอากาศ 40,000.00 ตกลงราคา 1. หา้งหุน้ส่วนจาํกดัจนัทิมา เชียงราย 40,000.00 หา้งหุน้ส่วนจาํกดัจนัทิมา เชียงราย 40,000.00 ราคาตํ;าสุด
2. เชียงรายบุษยมาศทวัร์ 43,000.00 
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ลาํ วงเงินงบ เหตุผลที�

ดับ งานจัดซื�อจัดจ้าง ประมาณ วธิีซื�อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที�เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลอืก ราคา คัดเลอืก

ที� (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสังเขป

116 เช่ารถบสัปรับอากาศ 48,000.00 ตกลงราคา 1. หา้งหุน้ส่วนเวคินทร์  แทรเวล หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเวคินทร์ แทรเวล ราคาตํ;าสุด
เช่ารถตูป้รับอากาศ 4,000.00      - รถบสั 48,000.00      - รถบสั 48,000.00 

     - รถตู้ 4,000.00      - รถตู้ 4,000.00 
2. หา้งหุน้ส่วนจาํกดัมายเวย ์ แทรเวล

     - รถบสั 50,000.00 
     - รถตู้ 6,000.00 
3. หา้งหุน้ส่วนจาํกดัไทยแสนบริการ

     - รถบสั 52,000.00 
     - รถตู้ 5,500.00 

117 เช่ารถตูป้รับอากาศ 5,500.00 ตกลงราคา 1. นายชยัวฒัน์ แสงรัตน์ 5,500.00 นายชยัวฒัน์ แสงรัตน์ 5,500.00 ราคาตํ;าสุด
2. นายอภิรัตน์  แสนสวาท 6,200.00 

118 เช่ารถตูป้รับอากาศ 27,200.00 ตกลงราคา 1. นายสมบตัิ ขนุทอง 27,200.00 นายสมบตัิ ขนุทอง 27,200.00 ราคาตํ;าสุด
2.นางสาวกญัศุภ  ทิศภาค 28,800.00 
3.นายประสบสุข  ธินารัมย์ 30,400.00 
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